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O alegere inteligentă
utilizând comutatorul cu economie de energie

Lucraţi inteligent cu Xenium W6500 de la Philips în comunicarea dvs. zilnică. Cu ajutorul unui procesor quad core

de 1,2 GHz, al unui ecran cu afişaj IPS qHD de 4,3'', sistemului Android 4.2 şi modului dual, acest telefon vă

permite să trăiţi viaţa cu mai multă bucurie şi împlinire decât oricând.

Sclipitor de inteligent

Performanţă sporită cu procesorul quad core de 1,2 GHz

Ecran tactil HD de 4,3" pentru detalii bogate de vizualizare

Android 4.2

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

Durată de convorbire de până la 13 ore

Bucuraţi-vă de până la 10 ore de navigare pe Internet

Mod dual (WCDMA şi GSM), acoperire duală

Accesaţi cu un singur clic modul de economisire a energiei

Plăcerile vieţii

Fotografii de calitate cu ajutorul camerei cu bliţ de 8 megapixeli AF

Designul husei de telefon poate fi schimbat

Partajaţi conţinutul de pe telefon wireless pe televizorul dvs. Philips Smart TV
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Repere

Procesor quad core de 1,2 GHz

Telefonul dvs. mobil de la Philips măreşte sau

micşorează imaginea mai uşor ca niciodată,

graţie puternicului procesor quad core de 1,2

GHz. Acest aparat puternic ţine pasul cu

cerinţele dvs. de realizare a sarcinilor multiple

la o viteză mult mai mare. Încărcaţi pagini Web

cu viteza luminii, urmăriţi clipuri video

neîntrerupt şi în plus, obţineţi animaţii rapid -

şi când spunem rapid, chiar vorbim serios!

Jocurile sunt armonioase şi captivante, cu o

calitate excepţională a imaginii.

Ecran tactil HD de 4,3"

Telefonul dvs. mobil Philips vine dotat cu un

afişaj impresionant de 4,3" qHD care va stârni

invidie în rândul colegilor dvs. Afişajul asigură

o vizualizare minunată din orice unghi, în timp

ce culorile vibrante şi imaginile vii redau o

experienţă amplă de vizualizare. Pentru a

încheia lista, navigarea pe ecranul lat este de

asemenea rapidă şi fără efort. Indiferent dacă

vă lăudaţi cu ultimele dvs. fotografii sau

navigaţi pe site-urile Web preferate, ecranul de

4,3" vă oferă o delectare vizuală de neegalat

atunci când sunteţi în deplasare.

Android 4.2

Pus în valoare de Android, telefonul dvs. mobil

Philips vine echipat cu o platformă mobilă

complet personalizabilă, deschisă unei game

largi de aplicaţii şi funcţii inteligente. Găsiţi-vă

PC-ul de buzunar, consola de jocuri şi

telefonul, încorporate convenabil într-un singur

dispozitiv.

Durată de convorbire de până la 13 de ore

Telefonul poate accepta până la 13 ore de

conversaţie la o singură încărcare.

Până la 10 ore de navigare pe Internet

Bucuraţi-vă de până la 10 ore de navigare pe

Internet dintr-o singură încărcare.

Mod dual (WCDMA şi GSM)

Telefonul dvs. mobil Philips încorporează două

cartele SIM pentru a vă permite să accesaţi

conexiunile WCDMA şi GSM simultan. Acum vă

puteţi bucura de o acoperire mobilă mai mare

pe două reţele, cu un singur telefon.

Comutator cu economie de energie

Acest comutator cu economie de energie poate

fi cea mai convenabilă funcţie a telefonului

dvs. mobil Philips. Dând clic pe butonul

amplasat pe panoul lateral, puteţi activa

această funcţie pentru a ajuta la conservarea

bateriei telefonului dvs. Aceasta va opri

funcţiile Wi-Fi, GPS şi Bluetooth şi va reduce

intensitatea luminoasă a afişajului de pe ecran

în acelaşi timp. Pe lângă evitarea clicurilor

multiple necesare pentru efectuarea aceloraşi

paşi pe un alt telefon, acest buton inteligent şi

totuşi comod este cu siguranţă folositor

persoanelor care utilizează foarte mult

telefonul mobil.
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Specificaţii

Caracteristici reţea

Bandă GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Mesagerie: E-mail, MMS, Serviciu de mesaje

multimedia, SMS CB (Cell Broadcast), SMS cu

destinatari multipli, SMS-uri predefinite

Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), Kit de

instrumente SIM /versiunea 99, Internet pe

telefonul mobil

Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

Bandă WCDMA: 2100 MHz, 900 MHz

WiFi: IEEE 802.11 b,g,n

Dimensiuni

Antenă: Integrată

Element de structură: Candy bar

Culoare receptor: Gri închis

Dimensiuni receptor: 128,7 mm X 66 mm X

11,8 mm

Greutate receptor: 152 g

Imagine/Ecran

Culoare ecran principal: 262 K

Rezoluţie ecran principal: 540X960 pixel

Tehnologie ecran principal: TFT

Panou tactil capacitiv

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată

Flash: încorporat

Bliţ încorporat

Tip senzor de imagine: CMOS

Rată de previzualizare: 30 cadre/s

Format fişier imagine: JPEG

Rezoluţie imagine: 8 M (3264X2448)

Balans de alb: Automat, Noroasă,

Incandescent, Fluorescent, Lumină naturală,

Tungsten

Calitate imagine: Normal, Fin, Superfin

Video Capturing

Format video: 3GP

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, MP3, AAC,

AWB

Sunet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri),

Sonerie AMR

Suport de stocare

Memorie încorporată (RAM): 1 G

Tipuri de carduri de memorie: Micro SD

Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare

dinamică a memoriei

Memorie utilizator: 2048 MB

Capacitate maximă card de memorie: 32 GB

Confort

Butoane şi controale: Activare/Dezactivare,

Taste laterale

Gestionare apeluri: Transmitere apel, Apel

blocat, Durată apel, Apel în aşteptare*, ID

apelant*, Conferinţă audio, Apel de urgenţă,

Microfon silenţios, Apeluri nerecepţionate,

Apeluri multiple, Apeluri recepţionate, Firewall

Ceas/Versiune: Analogic, Digital, Ceas

internaţional

Jocuri şi aplicaţii: Agendă, Ceas cu alarmă,

Calculator, Calendar, Cronometru, Cronometru

cu numărătoare inversă, Vizualizator

documente, Editor foto, Senzor de mişcare

Limbă disponibilă: IU: Engleză, Română,

Rusă, Ucraineană

Sistem de operare: Android 4.2

Introducere text: Scriere intuitivă inteligentă

GPS

GPS încorporat

Acceptă A-GPS

Conectivitate

Cască: Prin conector jack de 3,5 mm

PC Link: USB 2.0

Conexiuni wireless: Wi-Fi, Bluetooth

Profiluri Bluetooth: A2DP, Handsfree (Mâini-

libere), Profil pentru transfer de fişiere

Versiune Bluetooth: 4.0 LE

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, Încărcător,

Receptor, Căşti standard, Manual de utilizare,

Cablu de date USB, Capac suplimentar pentru

baterie

Alimentare

Capacitate baterie: 2400 mAh

Tip de baterie: Litiu-ion

Durată standby: 582 ore (SIM dual şi mod

dual)

Timp de convorbire: 13 ore (WCDMA)

Procesor

Procesor quad core de 1,2 GHz

Preinstalare aplicaţii

Kingsoft Office

„SMS Books” de la Litres

Club Xenium

MadCall.Me de la UFT

Mimic circus de la UFT

* Specificaţie indicată pe baza încărcării iniţiale complete

a bateriei testată în laboratoare cu Bluetooth oprit.

Performanţa reală depinde de furnizorul serviciului de

reţea şi de utilizare.

* Cardul de memorie microSD nu este inclus.

* Compatibil doar cu anumite modele Philips Smart TV.

Pentru detalii suplimentare, interesaţi-vă la cel mai

apropiat distribuitor Philips.

* Disponibilitatea anumitor funcţii depinde de existenţa

unui abonament valid pentru servicii de la operatorul

dvs. de reţea.

* Conexiunile GPS/AGPS sunt supuse disponibilităţii

reţelei locale şi serviciilor de date, iar furnizorii pot cere

utilizatorilor taxe suplimentare. Timpii de conectare pot

fi de asemenea afectaţi de factori externi, cum ar fi

mediul înconjurător, vremea etc.
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